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Директорам закладів позашкільної освіти

Директорам закладів загальної середньої  
і професійної освіти

Про відкриття «Юннатівської 
академії органічного землеробства
і пермакультури»

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  МОН  України 
оголошує  про  відкриття  «Юннатівської академії органічного  землеробства  і 
пермакультури»  (далі  -  Академія), як однієї  з  форм  організації  позашкільної  освіти 
еколого-натуралістичного  напряму.  Основною  метою  діяльності  Академії  є  надання 
практичних  знань,  вмінь  з  органічного  рослинництва  (землеробства),  сприяння 
екологічному  вихованню  учнів  (вихованців),  мотивація  та  поглиблення  інтересу  до 
дослідницької діяльності, проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді. 

Академія є спільним освітнім проєктом Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської  молоді МОН України,  Агробіологічного факультету НУБіП України, 
ГО «Клуб органічного  землеробства»,  Громадської  спілки  «Пермакультура  в  Україні», 
Клубу Природного Землеробства і Здорового Способу Життя "Земледар" (Положення про 
Академію додається).

До навчання в Академії запрошуються учні 6-11 класів закладів загальної середньої 
освіти,  вихованці  закладів  позашкільної  освіти.  Для  вступу  учням,  вихованцям  та 
педагогам необхідно зареєструватись в режимі он-лайн за посиланням: (Реєстрація учнів) 
(Реєстрація для педагогів).

Орієнтовний термін початку роботи 28 квітня 2021 р..
Інформація про роботу Академії буде розміщена на сайті НЕНЦ (https://nenc.gov.ua) у 

відповідній рубриці. 
Адреса оргкомітету: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-

натуралістичний  центр  учнівської  молоді.  Детальна  інформація  за  телефоном: 
(096)0464695 (Микола Пінчук); е-mail: pinchuk@nenc.gov.ua

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeganoRFGdWXQFV4AGHYvctz1tL_2vfQsjnb61VBb17KboHCg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJSyMbc4h_x5gEId7ldGQS_b86Pm9RcWegH8XmVEKgOhXwmg/viewform?usp=sf_link


Додаток до листа НЕНЦ 
МОН України 
від 09.04.2021 року № 94

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ЮННАТІВСЬКУ АКАДЕМІЮ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 

І ПЕРМАКУЛЬТУРИ 
І. Загальні положення

1.  Юннатівська  академія  органічного  землеробства  і  пермакультури 
(далі  -  Академія)  є  спільним  освітнім  проєктом  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, Агробіологічного 
факультету  НУБіП  України,  ГО  «Клуб  органічного  землеробства», 
Громадської  спілки  «Пермакультура  в  Україні», Клубу  Природного 
Землеробства і Здорового Способу Життя "Земледар".

2. Академія є однією з форм організації  позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму.

3. Метою діяльності Академії є 
 надання практичних знань, вмінь з органічного рослинництва (землеробства) 

для  учнівської  молоді  та  педагогічних  працівників  закладів  загальної 
середньої та позашкільної освіти;

 сприяння екологічному вихованню учнів (вихованців);
 мотивація та поглиблення інтересу до дослідницької діяльності;
 проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді.

4. Основними завданнями Академії є:
 засвоєння і формування знань з агробіологічних дисциплін;
 вироблення навичок практичного використання агроекологічних 

знань на базі НДЗД закладів освіти;
 поширення та популяризація екологічно безпечних технологій 

вирощування продукції рослинництва;
 ознайомлення учнів з практичним досвідом запровадження 

органічного землеробства та пермакультури; 
 планування діяльності екологічно спрямованого господарства, 

реалізація агроекологічних проєктів
 ІІ. Організація освітнього процесу 

1. Здобуття  освіти  здійснюється  на  базі  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді відповідно до навчальних планів і 
програм з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму. 

2. Безпосереднє  керівництво  Академією  здійснює  Національний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді МОН України.

3. До Академії  приймаються  педагоги  та  учні  6-11  класів  закладів  загальної 
середньої освіти, вихованці закладів позашкільної освіти.

4. Для  вступу  до  Академії  учні,  вихованці  та  педагоги  подають  заявку 
встановленого  зразка.  Програма  роботи  Академії  може  передбачати 
дистанційні  та  очні  заняття  з  відповідних  тем,  групову  та  індивідуальну 



роботу, проведення екскурсій,  професійних проб, практикумів,  експедицій, 
ділових ігор, конкурсів, тощо.

5. Термін навчання 2 роки.
6. Випускникам  Академії,  які  успішно  склали  випускні  іспити,  видається 

документ про позашкільну освіту або відповідний сертифікат.
7. Випускники  Академії можуть  отримати  рекомендаційні  або  мотиваційні 

листи, листи-запрошення для вступу у профільні заклади вищої освіти.
8. Під час роботи Академії обробка персональних даних учнів здійснюється з 

урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІІ. Організаційно-методичне забезпечення Академії
1. Загальне керівництво роботою Академії здійснює Оргкомітет, який 
формується з представників Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді МОН України, Кафедри овочівництва та закритого ґрунту 
НУБіП України, ГО «Клуб органічного землеробства», Громадської спілки 
«Пермакультура в Україні», Клубу Природного Землеробства і Здорового 
Способу Життя "Земледар".
2. Оргкомітет Академії вирішує наступні завдання:
- забезпечує організацію проведення освітнього процесу Академії;
- розробляє і затверджує навчальні плани та програми;
- встановлює дату і місце проведення занять;
- формує та затверджує викладацький склад;
- видає свідоцтво (сертифікат) випускникам Академії;
- здійснює інші функції, спрямовані на досягнення цілей діяльності Академії.

ІV. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення 
Витрати  на  фінансування  та  матеріально-технічне  забезпечення 

діяльності Академії здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним 
законодавством України.
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